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1.

Մարվող արժեթղթերի և մարման պայմանների նշում
Այս գործողության միջոցով Համակարգում գրանցվում է արժեթղթի մարումը:

Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate EventsInsertRedemption Ins, որից հետո բացվում է
հետևյալ պատուհանը.

Որտեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են`


Redemption Description – Մարման գործողության նկարագրություն




ISIN Code – Մարվող արժեթղթի ISIN Code (ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ)
Redemption Rate – Մարման գործակից (ամբողջական մարման դեպքում՝ 1, մասնակի

մարման դեպքում՝ մարվող արժեթղթերի մասը ամբողջի մեջ (Օրինակ՝ եթե առկա 100 արժեթղթից մարվում
է 50-ը, ապա Redemption Rate-ը պետք է լինի 0,5) )


Compilance Date – Գործարքի իրավական ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ



Rounding – Կլորացման ճշգրտության չափ



Source Current Total – Գեներացվում է ավտոմատ, ցույց է տալիս ներկա պահին առկա

արժեթղթերի քանակը


Total Quantity Redeemed – Մարվող արժեթղթերի քանակը (պետք է համընկնի Redemption

Rate դաշտում նշված գործակցով ստացված քանակին)


Source Final Total – Գեներացվում է ավտոմատ, ցույց է տալիս մարումից հետո մնացող

արժեթղթերի քանակը


Աջ կողմը NoticeRemarks դաշտում նշվում է այս գործողության իրականացման հիմքեր (օր՝

ժողովի որոշում թողարկման պայմանների վերաբերյալ, թողարկման ազդագիր կամ այլ)

Անհրաժեշտ դաշտերի մուտքագրումից հետո սեղմում ենք SAVE→Continue:

2.

Կատարված գործառնության հաստատում

Մուտքագրված մարման գործառնությունը հաստատելու համար մուտք են գործում
Corporate Events BrowseCorporate Event Browser, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Որտեղ անհրաժեշտ է գտնել մուտքագրված գործարքը, այնուհետև սեղմել right click Evt Auth
Որից հետո ներքևի մասում կատարում ենք Cancellation of Redeemed Securities→right click→Calc

Դրանից հետո կատարում ենք Cancellation of Redeemed Securities right clickEdit List

Edit List

Որևէ անհամապատասխանության հայտնաբերելու դեպքում հնարավոր է զրոյացնել տվյալ
գործողությունը Right clickClear Calc ֆունկցիայի միջոցով, որը բոլոր տվյալները կբերի սկզբնական
վիճակի:

Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ապա ներքևի մասում կատարում ենք
Cancellation of Redeemed Securities  right click Apply

Վերը նշված քայլերն անհրաժեշտ է կրկնել նաև Reimbursement of redeemed capital տողի համար:
Մարման գրանցման գործողությունն այսքանով ավարտվում է:

